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 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปี งป.๕๙ ตำมท่ีได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและ จก.ยศ.ทร. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน ฝวก.ยศ.ทร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เมื่อ ๘ - ๑๐ มี.ค.๕๙ ตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์ประเมินเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบสำม ส ำหรับสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุง ซึ่งอนุมัติโดย จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ ซึ่งมี
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ ฝวก.ยศ.ทร. รับผิดชอบ จ ำนวน ๕ มำตรฐำน ๑๗ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก ๔๓ คะแนน 
บัดนี้กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะอนุกรรมกำรฯ จึงได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ฝวก.ยศ.ทร. รวมทั้งได้วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนำ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ส ำหรับให้ ฝวก.ยศ.ทร. ได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ ฝวก.ยศ.ทร. ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป 
 
 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ฝวก.ยศ.ทร. ครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
จำกคณะผู้บริหำร อำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ  จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร อำจำรย์ 
บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 

                                              พล.ร.ท. 
                                                                                     (พิเชฐ  ตำนะเศรษฐ) 
                                                                   จก.ยศ.ทร. 
                                 ประธำนกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
                                                          ในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง   
                                                                           พ.ค.๕๙ 
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ควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
ฝวก.ยศ.ทร.   

(ระหว่ำง ๘ - ๑๐ มี.ค.๕๙) 
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๑๑. น.ต. …………….........……………………................. อนุกรรมกำรฯ 
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ผู้บริหาร 
 

 พล.ร.ต.. ……………………………………….............. หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
              (ชุตินธร   ทัตตำนนท)์ 



 

ค - ๑ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 ประวัติควำมเป็นมำของฝ่ำยวิชำกำร (ฝวก.ยศ.ทร.) พ.ศ.๒๕๕๒ มีพระรำชกฤษฎีกำ          
แบ่งส่วนรำชกำรและก ำหนดหน้ำที่ของส่วนรำชกำร กองทัพเรือ กองทัพไทย และกระทรวงกลำโหม        
พ.ศ.๒๕๕๒ โดยจัดส่วนรำชกำรใหม่ ซ่ึงสถำบันวิชำกำรทหำรเรือชั้นสูง (สรส.) ได้ถูกปรับยุบรวมหน่วย
เข้ำเป็นหน่วย ยศ.ทร. เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒ ตำมค ำสั่งกองทัพเรือ (เฉพำะ) ที่ ๕/๒๕๕๒ เรื่อง แก้อัตรำ
กองทัพเรือ ได้ยกเลิกอัตรำเฉพำะกิจ หมำยเลข ๔๒๐๐ สรส.  ฝวก.ยศ.ทร. จึงเป็นหน่วยขึ้นตรงของ 
ยศ.ทร. เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒  สถำนที่ตั้ง ฝวก.ยศ.ทร. อยู่ที่อำคำรสถำบันวิชำกำรทหำรเรือชั้นสูงชั้นที่ ๑ และ
ชั้นที่ ๒ โดยก ำหนดให้ ฝวก.ยศ.ทร. มีหน้ำที่ให้กำรฝึกศึกษำ เป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำร ศึกษำค้นคว้ำ 
และเสนอแนะทำงวิชำกำร จัดท ำต ำรำ เอกสำรประกอบกำรศึกษำ และเอกสำรกำรฝึก รวมทั้งเสนอแนะ
กำรจัดอำจำรย์ผู้สอน และวิทยำกรในกำรสัมมนำตำมสำขำวิชำที่รับผิดชอบ มีกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ออกเป็น ๖ กอง คือ กองวิชายุทธศาสตร์ มีหน้ำที่จัดท ำประมวลกำรศึกษำ ให้กำรศึกษำ เป็นที่ปรึกษำ
ทำงวิชำกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ ส่งเสริมกำรท ำเอกสำรกำรพิจำรณำของฝ่ำยอ ำนวยกำรของ รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. เสนอแนะทำงวิชำกำร รวบรวม จัดท ำ และปรับปรุงเอกสำรกำรศึกษำ รวมทั้ง
แนวทำงกำรสอนในสำขำวิชำยุทธศำสตร์ทั่วไป ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์ทหำร ยุทธศำสตร์ทะเล     
สมุททำนุภำพ และยุทธศำสตร์ทำงเรือ ตลอดจนเสนอแนะกำรจัดอำจำรย์ผู้สอน  กองวิชาเสนาธิการกิจ 
มีหน้ำที่จัดท ำประมวลกำรศึกษำ ให้กำรศึกษำ เป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ ส่งเสริมกำรท ำ
เอกสำรกำรพิจำรณำของฝ่ำยอ ำนวยกำรของนำยทหำรนักเรียน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. 
เสนอแนะทำงวิชำกำร รวบรวม จัดท ำ และปรับปรุงเอกสำรกำรศึกษำ รวมทั้งแนวทำงกำรสอนในสำขำวิชำ
เสนำธิกำรกิจทั่วไป กำรวำงแผนทหำร และบริหำรงำน ตลอดจนเสนอแนะกำรจัดอำจำรย์ผู้สอน       
กองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร มีหน้ำทีจ่ัดท ำประมวลกำรศึกษำ ให้กำรศึกษำ เป็นที่ปรึกษำทำง
วิชำกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ เสนอแนะทำงวิชำกำร รวบรวม จัดท ำ และปรับปรุงเอกสำรกำรศึกษำรวมทั้งแนว
ทำงกำรสอน ในสำขำวิชำกำรใช้ก ำลังทำงเรือ กำรปฏิบัติกำรทำงเรือ กำรปฏิบัติกำรอำกำศนำวี              
กำรปฏิบัติกำรนำวิกโยธิน กำรปฏิบัติกำรเหล่ำทัพ กำรปฏิบัติกำรร่วม กำรปฏิบัติกำรผสม และกำร
ปฏิบัติกำรพิเศษ ตลอดจนเสนอแนะกำรจัดอำจำรย์ผู้สอน  กองวิชาความม่ันคงและวิชาพิเศษ มีหน้ำที่
จัดท ำประมวลกำรศึกษำ ให้กำรศึกษำ เป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ เสนอแนะทำงวิชำกำร 
รวบรวม จัดท ำ และปรับปรุงเอกสำรกำรศึกษำ รวมทั้งแนวทำงกำรสอนในสำขำวิชำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ เทคโนโลยีกิจกำรภำยในประเทศ กิจกำรและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ กำรบริหำรงำนระดับสูง กฎหมำยระหว่ำงประเทศ กฎหมำยไทย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติ
ทำงทหำร ภำษำต่ำงประเทศ กำรสังคม กำรกีฬำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรดูกิจกำร และศึกษำ           
ภูมิประเทศ ตลอดจนเสนอแนะกำรจัดอำจำรย์ผู้สอน  กองวิชาวิศวกรรม มีหน้ำที่จัดท ำประมวล
กำรศึกษำ ให้กำรศึกษำ เป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ เสนอแนะทำงวิชำกำร รวบรวม จัดท ำ 
และปรับปรุงเอกสำรกำรศึกษำ รวมทั้งแนวทำงกำรสอนในสำขำวิชำวิศวกรรมทั้งปวง และสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะกำรจัดอำจำรย์ผู้สอน และ กองเอกสารวิจัย มีหน้ำที่ให้กำรศึกษำ แนะน ำ 
ส่งเสริมกำรท ำเอกสำรวิจัย/เอกสำรประจ ำภำค วิเครำะห์ ประเมินผลเอกสำรวิจัย/เอกสำรประจ ำภำค
ของนักศึกษำ วทร.ยศ.ทร. นทน.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ตลอดจนเอกสำรทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่หน่วยที่เก่ียวข้อง เผยแพร่งำนวิจัย และเอกสำรทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ ออกสู่สำธำรณะ 
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ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ฝวก.ยศ.ทร. มีจ ำนวนก ำลังพล รวมทั้งหมด ๖๕ นำย แยกเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร ๕๖ นำย นำยทหำรประทวน ๙ นำย และในจ ำนวนนี้มีอำจำรย์ประจ ำที่สังกัด       
ฝวก.ยศ.ทร. จ ำนวน ๔๘ นำย  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี งป.๕๘ จ ำนวน ๑,๔๓๗,๕๐๐ บำท 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

มำตรฐำน น้ ำหนัก 
ผลประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ม.๑ คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ - ......... เว้นประเมิน ......... 
ม.๒ กำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ๕ ๓.๘๐ ดี 
ม.๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำร ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
ม.๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร 

- 
 

......... เว้นประเมิน ......... 

ม.๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบนั ๑๐ ๓.๕๐ พอใช้ 
ม.๖ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๑๐ ๔.๙๐ ดีมำก 
ม.๗ กำรประกันและพฒันำคุณภำพภำยใน ๘ ๔.๒๕ ดี 

รวมทุกมาตรฐาน ๔๓ ๔.๓๕ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ - ......... เว้นประเมิน ......... 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรสง่เสริม - ......... เว้นประเมิน ......... 

ผลการประเมินระดับสถาบัน   ๔๓ ๔.๓๕ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  

จุดเด่น 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒  
 อำจำรย์ประจ ำมีผลงำนทำงวิชำกำร และน ำไปใช้ประโยชน์เป็นเอกสำรประกอบกำรศึกษำของ
หลักสูตรต่ำง ๆ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนอ่ืน        
ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 
 ๒. โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 



ขำดแผนพัฒนำงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของอำจำรย์ประจ ำ 
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จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
ยังไม่มีแผนงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 

 ๑. ฝวก.ฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  เป็นของตนเอง       
ที่ชัดเจน  
 ๒. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. ยังไม่สมบูรณ ์
 ๓. กำรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรในมำตรฐำนที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน (เช่น รำยงำนผลกำรประเมิน
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรของ ฝวก.ฯ มีไม่ครบทุกปี  
หลักฐำนแสดงกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ หลักฐำนแสดงกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลำกร)  
 ๔. อำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร ยังมีจ ำนวนน้อย 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ยังไม่มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ ยศ.ทร.     
ไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นรูปธรรม 
 ๒.  ไม่มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมในกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำก           
กำรประเมินคุณภำพภำยในของ ยศ.ทร. ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ควรจัดท ำแผนพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ โดยก ำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมินรอบสี่ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ รวมทั้งประเมินแผนงำนทุกสิ้นปีกำรศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. ควรจัดท ำแผนงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร พร้อมทั้งก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำร/กิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๒. ผู้ที่ไปให้บริกำรทำงวิชำกำร ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนหลังกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้น  
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและอธิบำยว่ำได้กลับน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร
ต่ำง ๆ อย่ำงไร  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ ฝวก.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ และก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมให้ครอบคลุมภำรกิจที่ส ำคัญของ ฝวก.ฯ เช่น กำรพัฒนำ
หลักสูตร กำรพัฒนำอำจำรย์ กำรพัฒนำต ำรำ/เอกสำร กำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ 
เป็นต้น โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินตนเอง ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และผลกำรวิจำรณ์
หลักสูตร มำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนฯ  



 ๒. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. ควรจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. โดยให้มีรำยชื่อผู้เข้ำประชุมและมติที่ประชุม ตำมรูปแบบกำรจด
บันทึกกำรประชุม  
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 ๓. ควรให้ผู้รับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๕ฯ ศึกษำและวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ให้กระจ่ำง เพ่ือให้สำมำรถ
จัดเก็บข้อมูล/หลักฐำน/เอกสำรได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น รำยงำนกำรประเมินตำมตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. กำรปรับปรุงตำม
ผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำ หลักฐำนแสดงกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ 
หลักฐำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร เป็นต้น และตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมำณต้อง
จัดเก็บให้ครบทุกปี (มีแบบฟอร์มกรอกข้อมูลอยู่ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำรอบสี่) 
 ๔. ในกำรลงค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ช่วยสอน ควรระบุยศ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ให้สมบูรณ์ ชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันควำมสับสนของเจ้ำหน้ำที่ ว่ำเป็นอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ หรืออำจำรย์ในสังกัดของ
สถำนศึกษำ หรืออำจำรย์จำกภำยนอก 
 ๕. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลประวัติอำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์ช่วยสอน และบุคลำกร (ตำมแบบฟอร์ม
ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำรอบสี่ : ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตรที่สอน ประเภทของอำจำรย์ หัวข้อ
กำรพัฒนำ วดป. สถำนที่ ผลงำนทำงวิชำกำร กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) เพ่ือให้
เอ้ือต่อกำรตรวจสอบ สำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร รวมทั้งเป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์สอน  
 ๖. ในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ และกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลำกร ควรแนบรำยชื่อ/ลำยมือชื่อของผู้เข้ำรับกำรอบรม/เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบทุกครั้ง 
(กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร เช่น อบรมตำมหลักสูตรต่ำง ๆ/กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำร/ประชุม 
KM/ประชุม PMQA/ศึกษำดูงำน กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เช่น กำรฟังบรรยำยพิเศษตำมหัวข้อ  
ที่ก ำหนด/กำรฟังบรรยำยธรรม/ฟังเทศน์ประจ ำเดือน/เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เป็นต้น) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖   
 ๑. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ICT และ e-Learning ควรให้อำจำรย์จัดท ำเนื้อหำ   
ที่สอนไว้หน้ำเว็บไซต์ เพ่ือให้นักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน เข้ำไปศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ่มทีละ
หมวดวิชำ เป็นต้น 
 ๒. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ฝวก.ฯ “เป็นผู้น ำทำงด้ำนควำมรู้ ควำมคิด มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพ 
และมำตรฐำนสู่ระดับสำกล” ควรจัดกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเน้นกำรเรียนกำรสอนกับสถำบันกำรศึกษำทำง
ทหำรต่ำงประเทศ เช่น สำธำรณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมำเลเซีย เป็นต้น โดยอำศัยควำมสัมพันธ์
ร่วมมือกับคณะอำจำรย์ที่ ทร. ส่งไปศึกษำอบรมในประเทศนั้น ๆ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗   
 ๑. ควรน ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของ ยศ.ทร.    
ไปเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะยำว และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ให้เป็น
รูปธรรม  
 ๒.  ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำร
ปฏิบัติ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
 ๓.  ควรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมและมติที่ประชุม หลังเสร็จสิ้นกำรประชุมของคณะท ำงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ ฝวก.ฯ หรือกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ    



ทุกครั้ง เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย และเป็นหลักฐำนกำรก ำกับติดตำมงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ค - ๕ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน  
  ๑. ควรจัดท ำแผนพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ โดยก ำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมินรอบสี่ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ รวมทั้งประเมินแผนงำนทุกสิ้นปีกำรศึกษำ 
  ๒. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ ฝวก.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ และก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมให้ครอบคลุมภำรกิจที่ส ำคัญของ ฝวก.ฯ เช่น กำรพัฒนำ
หลักสูตร กำรพัฒนำอำจำรย์ กำรพัฒนำต ำรำ/เอกสำร กำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ 
เป็นต้น โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินตนเอง ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และผลกำรวิจำรณ์
หลักสูตร มำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนฯ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ควรเสนอ ยศ.ทร. พิจำรณำปรับโครงสร้ำง ยศ.ทร.ใหม่ โดยเพ่ิมกองแผนและวิจัย เพ่ือท ำหน้ำที่
ก ำกับงำนในส่วนของกำรปฏิบัติงำนทั้งปวงของ ยศ.ทร. วำงแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรวิจัย ทำง
กำรศึกษำ รวมทั้งงำน PMQA และ KM โดยในเบื้องต้นอำจด ำเนินกำรอยู่ในรูปกองแผนและวิจัย     
(เพ่ือพลำง) ไปก่อนจนกว่ำจะได้รับอนุมัติ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ิมเติมจำก ฝวก.ฯ 
๑. ควรตัดงำนวิจัย ออกจำกกำรประเมินในมำตรฐำนที่ ๒ฯ เนื่องจำกไม่ใช่ภำรกิจหลักของ ฝวก.ฯ 
๒. ควรเสนอ ยศ.ทร. พิจำรณำทบทวนหน้ำที่และต ำแหน่งเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร          

สภำกำรศึกษำ โดยแต่งตั้งให้ ผอ.กศษ.ยศ.ทร. เป็นเลขำนุกำร เนื่องจำกเป็นกองฝ่ำยอ ำนวยกำร         
ด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. 

๓. เห็นควรให้ ยศ.ทร. เพ่ิมเติมกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของ ฝวก.ฯ เพื่อให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ในปัจจุบัน ฝวก.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ได้แก่     
กำรจัดบรรยำยพิเศษ กำรสัมมนำเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน กำรสัมมนำทำงวิชำกำรกับ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตรนอก ทร. ประมำณ ๑ ล้ำนบำท 
ซึ่งไม่เพียงพอกับกำรพัฒนำกำรศึกษำของ ยศ.ทร. ในระยะยำว ทั้งนี้ ฝวก.ฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ ฝวก.ฯ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
 ๔. ในกำรประเมิน ฝวก.ฯ เห็นควรเสนอทบทวนตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลักของ ฝวก.ฯ      
ซึ่ง ฝวก.ฯ มีจุดเด่นที่นอกเหนือจำกตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจุบัน อำทิ เช่น คุณวุฒิของอำจำรย์ ฝวก.ฯ    
มีคุณวุฒิจบกำรศึกษำในระดับปริญญำโท ปริญญำเอก จบกำรศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศเป็น
จ ำนวนมำก รวมทั้ งอำจำรย์ของ ฝวก.ฯ มีทักษะและประสบกำรณ์กำรสอน และมีควำมรู้
ภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ เยอรมัน จีน สเปน เกำหลี และ ญี่ปุ่น เป็นต้น  
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